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יוני ווינריב C 

המדינה הקיינסיאנית, או משהו דומה לה, 
צריכה להוות רק יעד–ביניים מבחינתנו. זו 
היא שהניבה מתוכה בכל מקום כמעט את 
הניאו–ליברליזם. ואין זה מקרה, כיוון שהיא 
משאירה כל כך הרבה מהכוח הכלכלי � 
שניתן להמירו בעולם המודרני לכל סוג 
אחר � בידי אליטה צרה, בעלי–ההון. 
לאורך זמן, כשמשתנה מאזן העוצמה 
הפוליטית: המודעות המעמדית יורדת, 
והחזית המאוחדת בין עובדי המעמד 
הבינוני לשאר העובדים מתפוררת. אז 
האליטות חוזרות להגביר את אי–השוויון 
בעוצמה הפוליטית ובהחזר החומרי בין 

הון לעבודה, עד שאנחנו מוצאים את 
עצמנו בשחזור של העבר הבלתי–נסבל.

אני מרגיש כמו שווייקארט, שדרוש לנו מודל 
תיאורטי של היעד עצמו � אלטרנטיבה 
סוציאליסטית למציאות הקיימת, שאנחנו 
ואחרים נוכל להאמין שהוא בר–יישום, 
בר–קיימא ורצוי. הטיעון כי סוציאליזם 
הוא פשוט בלתי אפשרי התחדש והתחזק 
במעמדו בעקבות ההתפתחויות בברה"מ 
ומזרח אירופה. מטרתו העיקרית של המודל 
אינה יישומו המדויק, היישום יוכתב במידה 
רבה על ידי הנסיבות, אלא שלהוב הדמיון 
שלנו לחשוב על האפשרויות, וככלי במאבק 
האידיאולוגי � אינטלקטואלי כנגד מצדיקי 
הקפיטליזם, המטעימים תמיד שלא משנה 
כמה יידרדר מצב הדברים בקפיטליזם, 

אין אלטרנטיבות ישימות.

 � David Schweickart אני מציע את מאמרו של
מתמטיקאי שהיה לפילוסוף ותאורטיקן כלכלי 
 (Economic Democracy) כלכלה דמוקרטית �
זהו חלקו הראשון, המציג שלושה "ניסויים" 
היסטוריים שערכו קהילות, מהם הוא שואב 
השראה, ומשמשים כתשתית אמפירית למודל. 
גם חלק זה בפני עצמו יכול לספק כלים לאותו 
ויכוח אינטלקטואלי, דוגמאות שאינן תואמות 
את תפיסת המציאות החד–מימדית הניאו–
ליברלית. פרטי הסיפור של מונדרגון, אותם 
לא הכרתי, מעוררים בי השראה ואופטימיות.
החלק השני שיפורסם בגיליון הבא מפרט 
מודל תאורטי למבנה כלכלי, כשהוא מאמץ 
הרבה מתוך שלושת "הניסויים", ומשתמש 
בניסיונם לבחון את הנשקף למודל שלו.
החלק השלישי מראה מדוע אין לחשוש 
לחוסר–יעילות במשק המבוסס על מבנה זה. 
בפרט הניסיון האמפירי במערב מראה כי 
קואופרטיבים נוטים להיות יעילים מחברות 

קפיטליסטיות.

מקורות אמפיריים למודל של 
כלכלת שוק סוציאליסטית 

ב 3/6/08, קבלה הכנסת בקריאה שלישית חוק, 
שיזם ח"כ דב חנין, על�פיו יוסמכו פקחי הרשויות 
המקומיות לאכוף מגוון רחב של חוקים סביבתיים. הקנסות שייגבו בגין 
העבירות הסביבתיות יופנו לקופתן של הרשויות המקומיות, בדומה 

להסדר הקיים היום בתחום החניה.
כיום, מרבית החוקים וההוראות הסביבתיים בישראל אינם נאכפים 
בגלל מחסור בכוח אדם מקצועי ובתקציבי אכיפה במשרד להגנת 
הסביבה. על פי החוק החדש תוכלנה הרשויות המקומיות להכשיר 
פקחים שיקבלו סמכויות אכיפה במגוון גדול של חוקים סביבתיים. 
הקנסות שייגבו בגין העברות, יופנו לקופתן של הרשויות המקומיות 

וכך תתומרצנה הרשויות להגביר את האכיפה בתחומים אלה.
לחוק החדש השלכות חברתיות וסביבתיות חשובות. הוא מקנה לרשות 
המקומית תפקיד אקטיבי בהגנה על הסביבה, עם תגמול כספי בצידו 
(כספי הקנסות). החוק עשוי לחזק את מעמדו של השלטון המקומי 
בישראל, ולהקנות לרשויות המקומיות אחריות אמיתית לסביבה. 
יש גם מימד של צדק בכך שכספי הקנסות, שיוטלו על המזהמים, 
ישארו ברשות שתושביה הם הנפגעים הישירים מן הזיהום. זה חשוב 
במיוחד משום שפעמים רבות מתבצעת עבריינות סביבתית דווקא 
בשטחי שיפוט של רשויות מקומיות חלשות (כמו, למשל, המפעלים 

הכימיים בנגב).
אכן, אין בחוק החדש מענה למצבים שבהם הרשות המקומית עצמה 
היא המזהמת, או שהיא משתפת פעולה בחדווה עם בעלי�מפעלים 
מזהמים. ממש כמו במישור הלאומי, גם במישור המוניציפאלי, מוטלת 
האחריות האחרונה על האזרחים הבוחרים. הם אלה שיהיו צריכים 
לוודא, שראש העיר שלהם משתמש בסמכויות שהעניק לו החוק 
החדש כדי לצמצם את זיהום הסביבה ולשפר את איכות חייהם של 

תושביו�בוחריו.

קצה 
הקרחון
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 (von Mises) להפרכת טענתו של פון מיסס
מ�1920 כי הסוציאליזם פשוט בלתי אפשרי, 
ניתן להביא את ההישגים הכלכליים של 
ברית המועצות וחלק מארצות מזרח אירופה 
בשנות ה�50, את סין, שבסופו של דבר 
הוציאה את עמה מסכנת רעב באורח קבע, ואת 
קובה שמבטיחה לתושביה השכלה ובריאות 
הרבה מעל לרמה המקובלת, לצערנו, ברחבי 
דרום אמריקה. אך השאלה האמיתית איננה 
האם הסוציאליזם יכול לתפקד כלל, אלא 
האם הוא יכול לתפקד היטב, ספציפית האם 
הוא יכול לתפקד טוב יותר מהקפיטליזם?
אני טוען שהתשובה היא תלוי. תלוי בסוג 
הסוציאליזם. במאמר זה אפרוש צורת סוציאליזם 
שלטעמי אם תיושם תהיה עדיפה על הקפיטליזם 
כמעט מכל בחינה: היא תהיה יעילה יותר, 
תצמח באופן הגיוני יותר, תהיה שוויונית יותר 

ודמוקרטית יותר.
המודל שיפורט אינו תוצר ישיר של תאוריות 
כלכליות או פוליטיות, גם לא יצירת 'טיפוס 
אידיאלי' על בסיס המערך הכלכלי של קהילה 
כלשהי. המודל הוא סינתזה של תאוריה ומעשה, 
"סינתזה דיאלקטית" אני מקווה. המודל שאכנה 
"כלכלה דמוקרטית" מעוצב לאור הוויכוחים 
התיאורטיים על אופני ארגון כלכלה חלופיים 
שרווחו בעשרים השנה האחרונות, וכן לאור 
הנתונים האמפיריים על צורות ארגון מקום 
העבודה, וההיסטוריה של מספר "ניסויים" רחבי 
היקף מאז מלחמת העולם השניה. ניתן ללמוד 
רבות על מה לא לעשות מניסויים אלו, ביחוד 
מכשלונו של התכנון המרכזי בגוש המזרחי � 
אך ניתן גם ללמוד מהצלחות מסוימות, בייחוד 

משלושה מקרים מרכזיים.

יוגוסלביה

נתחיל ב"כשלון סוציאליסטי". בתחילת 
שנות ה�50, מדינה מזרח אירופית קטנה עם 
"שני אלפבתים, שלוש דתות, ארבע שפות, 

חמישה עמים, שש מדינות פדרליות, שבע 
שכנות ושמונה בנקים לאומיים" פנתה לדרך 
יוצאת דופן. סטאלין האשים את יוגוסלביה 
באנטי–סובייטיזם וב�1949 הוטל חרם 
כלכלי על יוגוסלביה מצד הגוש הקומוניסטי. 
בנסיבות אלה יוגוסלביה החלה בפיתוח מבנה 
מקורי ביותר: כלכלה סוציאליסטית מבוזרת 
בניהול עצמי של מפעלים על ידי עובדיהם. 
מילובאן דג'ילאס (Milovan Djilas) משחזר 
כי מעט לאחר הקרע עם סטאלין חזר לקרוא 
ב"קפיטל" של מרקס, וביתר עיון, כדי להצדיק 
באמצעותו את יוגוסלביה כנגד הסטאליניזם. 
מעניינים בייחוד מצא את הרעיונות על 
חברה עתידית בה עובדי הייצור עצמם, 
באמצעות התאגדות חופשית, מקבלים החלטות 
על ייצור והפצה � למעשה מנהלים את 
חייהם ואת עתידם. הוא ראה הזדמנות לממש 
זאת ביוגוסלביה, למסור את המפעלים לידי 
 Edvard) העובדים. יחד עם אדבארד קארדלי
Kardelj), אף הוא מבכירי הפוליטביורו, דחקו 

בטיטו בטענה שזו תהיה תחילת הדמוקרטיה, 
שהסוציאליזם טרם השיג, וייתפס בברור 
בעולם ובתנועת הפועלים הבינלאומית כעזיבת 
הסטאליניזם. לבסוף נדבק טיטו בהתלהבותם.
השיטה שבאה לעולם בצורה זו (נכפתה 
מלמעלה למטה, יש לציין, וללא התבססות 
על שום תאוריה כלכלית), הגם ששונתה רבות 
בעשורים הבאים, מבנה היסוד שלה נותר ניהול 
עצמי של העובדים, יחד עם מידה הולכת 
וגדלה של הסתמכות על השוק. זמן רב היו 
התוצאות מרשימות: בין 1952 ו�1960 הכלכלה 
היוגוסלבית רשמה את שיעור הצמיחה הגבוה 
ביותר בעולם, בין 1960 ו�1980 יוגוסלביה 
היתה השלישית בשיעור הצמיחה לנפש 
מבין המדינות עם הכנסה נמוכה עד בינונית.
נתונים אלה משקפים שינוי מוחשי באיכות 
 ,1918�חייהם של מיליונים. ב�1950, כמו ב
היתה יוגוסלביה מדינה עניה ונחשלת, ושלושה 
רבעים מאוכלוסייתה היו איכרים. ב�1975 רק 

כלכלה דמוקרטית 
סוציאליזם ראוי לשמו שיעבוד באמת

מטרתו העיקרית של המודל 

אינה יישומו המדויק, היישום 

יוכתב במידה רבה על ידי 

הנסיבות, אלא שלהוב 

הדמיון שלנו לחשוב על 

האפשרויות, וככלי במאבק 

האידיאולוגי � אינטלקטואלי 

כנגד מצדיקי הקפיטליזם, 

המטעימים תמיד שלא 

משנה כמה יידרדר מצב 

הדברים בקפיטליזם, אין 

אלטרנטיבות ישימות.

השאלה האמיתית איננה 

האם הסוציאליזם יכול 

לתפקד כלל, אלא האם הוא 

יכול לתפקד היטב, ספציפית 

האם הוא יכול לתפקד טוב 

יותר מהקפיטליזם? אני טוען 

שהתשובה היא תלוי. תלוי 

בסוג הסוציאליזם.

דייויד שווייקארט C 
תרגום, עריכה, קיצור והערות: מיקי לטוביצקי ויוני ויינריב
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בין 1952 ו�1960 הכלכלה 

היוגוסלבית רשמה את 

שיעור הצמיחה הגבוה ביותר 

בעולם, בין 1960 ו�1980 

יוגוסלביה היתה השלישית 

בשיעור הצמיחה לנפש מבין 

המדינות עם הכנסה נמוכה 

עד בינונית.

30% מהאוכלוסיה היו איכרים ורמת החיים 
היתה בערך בגובה שני–שליש מזו של איטליה. 
אפילו הווארד לידול (Lydall), מבקר בולט של 
הניסוי היוגוסלבי, מודה: "ברור שיוגוסלביה, 
עם שיטת ה'ניהול–העצמי הסוציאליסטי' 
שלה, השיגה שיעור גבוה של צמיחה כלכלית, 

הן של התפוקה והן של הצריכה. רמת החיים 
הממוצעת שונה לבלי הכר מזו של לפני 35 
שנים." יתר–על–כן, אף שהמטוטלת נעה 
הלוך ושוב בין ליברליזציה לדיכוי, אין ספק 
שיוגוסלביה היתה חופשית יותר מכל מדינה 
קומוניסטית ומרוב המדינות הלא–קומוניסטיות 
עם הכנסה נמוכה עד בינונית. נזכיר למשל 
שלאחר 1967 אזרחי יוגוסלביה נהנו מחירות 
כמעט מלאה לצאת את גבולות המדינה, חירות 

שעשו בה שימוש רב. 
אך במהלך שנות ה�80 הכלכלה היוגוסלבית 
התמוטטה, וב�1989 לידול כתב: "התוצר הריאלי 
ירד ב�6% בין 1979 ל�1985 וממשיך לרדת... 
הסטנדרט של החינוך, הבריאות ושירותי הדיור 
ירד גם הוא...יותר ממיליון אנשים רשומים 
כמחפשי עבודה, 80% מהם צעירים." בנוסף 
לכך, עוינויות אתניות, שהיו רדומות זמן רב, 
התעוררו בעוצמה חדשה. בתחילת שנות ה�90 
המדינה התפרקה לאוסף של סיעות לוחמות 

ומדינות עוינות. 
מה קרה? מדוע הכלכלה היוגוסלבית התפרקה? 
מהן המסקנות שעלינו להסיק? האם שומה 
עלינו להסיק, כמו לידול מאוקספורד, כי הניסוי 

היוגוסלבי נידון לכשלון מתחילתו, או שנכון 
להסכים עם ירוסלב ואנק (Vanek) מקורנל כי 
כל מדינה שתנסה את הנתיב היוגוסלבי, אם 
תימנע מפגמי המבנה הברורים לעין היום, 
תיהנה מהסיכוי הטוב ביותר להחלץ מהמשבר 
העולמי של סוף המאה העשרים? נניח לשאלות 
אלו כרגע, ונעבור מ"כשלון סוציאליסטי" 

ל"הצלחה קפיטליסטית". 

יפן

מה שאנו מכירים בשם "הנס הכלכלי היפני", 
שהתפרסם בשנות ה�70', היה השני מסוגו. 
בתקופת מייג'י (1868�1912) ועד סוף מלחה"ע 
II, הנהגת יפן נקטה מאמץ מכוון להקמת כלכלה 
תעשייתית מודרנית. ב�1905 הנצחון של יפן 
במלחמת רוסיה–יפן הדהים את העולם המערבי, 
עד לסוף מלחמת העולם הראשונה יפן הפכה 
לאחת מחמש המעצמות הגדולות, ואף שניזוקה 
קשה מהשפל הגדול, כלכלתה התאוששה בהמרצת 
הוצאה צבאית מהר יותר מאשר כלכלות המערב.
בין הרפורמות שהנהיג דגלאס מקארתור עם 
כיבוש יפן נכללו רפורמה אגררית, מיסוי תקיף 
 ,zaibatsu) של בעלי ההון ופירוק הזאיבטסו
קונגלומרטים קפיטליסטיים ענקיים), המטרה 
היתה יצירת כלכלה ליברלית תחרותית 
שתהיה אולי ענייה יחסית, אבל שוויונית 
ודמוקרטית. מטרה זו השתנתה דרמטית עם 
נצחונם של הקומוניסטים בסין ב�1948 ועם 
פרוץ מלחמת קוריאה ב�1950. כעת רצתה 
ארה"ב להחזיר את יפן להיות מעצמה צבאית 
וכלכלית היכולה לשמש מוצב קדמי של 
המחנה האנטי–קומוניסטי, הקפיטליזם היפני 
הגיח מחדש כעוף החול, בצורה דומה מאד 

לזו שמלפני המלחמה.
המאפיינים המבניים של הכלכלה היפנית שונים 
מהותית מאלו של הקפיטליזם המערבי, ומהותית 
עוד יותר מאלו של אידיאל אי–ההתערבות 
(lassaiz faire). תכונותיה העיקריות כוללות:

ניהול כמעט ישיר על ידי המדינה של קבלת 
החלטות על השקעה בתעשייה.

כלכלה חצויה � חלקה נשלט על ידי קומץ 
קונגלומרטים ענקיים המתחרים ביניהם (קיירטסו 
keiretsu, יורשי הזאיבטסו), וחלקה מורכב 

מאלפי חברות קטנות יותר, אשר לעיתים קרובות 
מקושרות באופן היררכי אחת לשניה ולקיירטסו 

דרך חוזי קבלנות. 
יחסי עובד–מעסיק (במגזר הקיירטסו), המתאפיינים 
בהבטחת העסקה לכל החיים, שכר תלוי–וותק, 
בונוסים משמעותיים על פי הכנסות החברה, 
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ההצלחה המסחררת של 

הכלכלה היפנית היא שם 

דבר... אך הישגים אלו גבו 

מחיר: מעט מאוד מוביליות 

מעמדית או תעסוקתית... 

מבקרים יפנים רבים 

מוטרדים שכוח העבודה 

היעיל והממושמע של יפן 

כרוך בהשמדת עצמיותם. 

נראה שיש מה ללמוד כאן, 

אך מה בדיוק?

העובדים נפגשים לפחות 

פעם בשנה באסיפה 

כללית. הם בוחרים (קול 

אחד לכל אחד) מועצה 

מפקחת שממנה את הנהלת 

החברה. הם בוחרים גם 

מועצה חברתית עם סמכות 

בעניינים הנוגעים ישירות 

לרווחת העובדים, ומועצת 

"כלב שמירה" שאוספת, 

מבקרת ומוודאת מידע עבור 

האסיפה הכללית.

והשתתפות משמעותית של העובדים בקבלת 
ההחלטות.

ההצלחה המסחררת של הכלכלה היפנית היא שם 
דבר. בין 1946 ו�1976 כלכלת יפן התרחבה פי 
55. נטולת משאבים טבעיים משמעותיים, יפן 
מייצרת כיום כ�10% מסך התוצרת הכלכלית 
העולמית (ארה"ב מייצרת כ�20% מסך זה). אך 
הישגים אלו גבו מחיר: מעט מאוד מוביליות 
מעמדית או תעסוקתית, מערכת המאפשרת לצעיר 
הזדמנות אחת ויחידה להתקבל לעבודה בחברה 
טובה, ומערכת חינוך שמכריחה בני–עשרה יפנים 
ללמוד 13 עד 15 שעות ביום. מבקרים יפנים 
רבים מוטרדים שכוח העבודה היעיל והממושמע 
של יפן כרוך בהשמדת עצמיותם. נראה שיש 

מה ללמוד כאן, אך מה בדיוק? 

מונדרגון

הבה ונבחן מקרה שלישי � להערכתי, הצלחה 
חד–משמעית. ניסוי צנוע בהרבה בהיקפו, שהחל 
בערך באותה תקופה, בעיירה קטנה ונחשלת 
בחבל הבאסקים שבספרד. ב�1943 בית ספר 
לבני–פועלים נוסד במונדרגון, ביוזמתו של 
 ,(Arizmendi)) האב חוזה מאריה אריזמנדי
כומר מקומי שנחלץ בקושי מהוצאה להורג 
על ידי כוחותיו של פרנקו בזמן מלחמת 
האזרחים. אריזמנדי, "הכומר האדום", היה 
איש חזון: הוא האמין כי האל מעניק כמעט 
לכל האנשים את אותו פוטנציאל אינטלקטואלי 
ושיחסי–כוח בלתי שווים חוסמים את מימושו 
של פוטנציאל זה עבור הרוב. מתוסכל מכך 
שאף לא אחד מבני המעמד העובד של מונדרגון 
למד באוניברסיטה, הוא עיצב את בית הספר 
שלו כך שיעניק חינוך טכני, אך לצדו חינוך 
"חברתי ורוחני". מתוך עשרים התלמידים 
במחזור הראשון של בית הספר, אחד–עשר 
הפכו למהנדסים מקצועיים. ב�1956, חמישה 
מתוך תלמידים–לשעבר אלו ו�18 עובדים 
נוספים יסדו, בעידודו של הכומר, מפעל 
קואופרטיבי ליצור תנורי בישול וחימום. 
ב�1958 נוסד קואופרטיב שני, לייצור כלי 
עבודה חשמליים. ב�1959, שוב ביוזמתו של 

האב אריזמנדי, נוסד בנק קואופרטיבי. 
התנועה המריאה. 34 קואופרטיבים תעשייתיים 
נוספו לקבוצה במהלך שנות ה�60', וההתרחבות 
הואצה בשנות השבעים. בסוף שנות השמונים 
קבוצת מונדרגון מנתה כמעט 20,000 עובדים 
ביותר מ�180 קואופרטיבים. היו בה קואופרטיבים 
תעשייתיים לייצור מוצרי חשמל לבית, ציוד 
חקלאי, אוטובוסים, פטרוכימיקלים, מערכות 

בקרה ספרתיות, ציוד רפואי, ועוד ועוד. כמו 
כן נכללו בקבוצה קואופרטיבים לחקלאות, 
לבנייה, לחינוך, קואופרטיב צרכנים, קואופרטיב 
סוציאלי  לביטוח  וקואופרטיבים  נשים, 
ולמחקר–ופיתוח. הבנק הקואופרטיבי התרחב 
לכמעט 100 סניפים בחבל הבאסקים והינו 
כיום הבנק הארבעה–עשר בגודלו בספרד. 
לכל הדעות הניסוי נחל הצלחה מדהימה. מחקרים 
מצאו שהפריון של חברות מונדרגון עולה על 
זה של חברות קפיטליסטיות בנות–השוואה. 
שיעור הכשלון של חברות מונדרגון חדשות 
קרוב לאפס. הקבוצה הצליחה באופן יוצא מן 
הכלל להתמודד עם תקופות קשות כלכלית. כך, 
בין 1975 ל�1983, עת ירד מספר המועסקים 
בחבל הבאסקים ב�20%, קבוצת מונדרגון � הגם 
שנאלצה לנקוט בארגון–מחדש כואב � כמעט 

שלא סבלה מאבטלה. 
התכונה הבולטת של חברה מונדרגונית היא 
אופיה הדמוקרטי. העובדים נפגשים לפחות 
פעם בשנה באסיפה כללית. הם בוחרים (קול 
אחד לכל אחד) מועצה מפקחת שממנה את 
הנהלת החברה. הם בוחרים גם מועצה חברתית 
עם סמכות בעניינים הנוגעים ישירות לרווחת 
העובדים, ומועצת "כלב שמירה" שאוספת, 
מבקרת ומוודאת מידע עבור האסיפה הכללית. 
החידוש הבולט של קבוצת מונדרגון הוא 
יצירת רשת של מוסדות תומכים � בראש 
ובראשונה ה–Caja Laboral Popular, "בנק 
האנשים העובדים", אשר מספק לקואופרטיבים 
הון להתרחבות, ייעוץ טכני ופיננסי, מסייע 
למעבר של עובדים מקואופרטיב למשנהו, 
מקל על הקמת קואופרטיבים חדשים. הבנק 
דואג גם לאינטרסים ארוכי–הטווח של האזור, 
מתכנן השקעות חדשות ופיתוח, ומסייע ליישב 

אינטרסים סותרים.
המודל שמציג שווייקארט, שיוצג בגיליון 
הבא, משלב מאפיינים מתוך הסוציאליזם 
היוגוסלבי, הקפיטליזם היפני, והקואופרטיביזם 
המונדרגוני, אך שונה מכל אחד מהניסויים 
הללו במספר מאפיינים מהותיים. ניסויים אלו, 
על הצלחותיהם וכשלונותיהם, יהוו תשתית 
אמפירית לניתוח. מודל "הכלכלה הדמוקרטית" 
כולל (בראש ובראשונה) שליטה מהותית של 
האזרחים בכלכלה, וניהול עצמי של עובדים 
כמו במקרה היוגוסלבי ובמונדרגון, ומניח כי 
הוא מתקיים על בסיס מוסדות דמוקרטיה 
נציגית דומים לאלה המוכרים לנו במערב, 
אם כי ייתכן שיכללו רפורמות משמעותיות 
בכיוון דמוקרטי והשתתפותי יותר, בהן אין 

המאמר עוסק.


